
 فتتاح الكبيرإلحفل ا( الثانوية في Kinder HSPVA) رسةدفنية للطالب في م عروض

 

 الكبير الذي طال  فتتاحإلالضيوف في حفل ا ستقبالإ في يةالموسيقالمعزوفات الفنانين الطالب  قدم حيثرائع  في جو إحتفالي 

   للفنون.  (Kinder HSPVA)ثانوية انتظاره في 

المكونة من خمسة  البناية وتم افتتاح 2012لعام  للسندات (HISDالمنطقة التعليمية) كجزء من برنامج ه البنايةتم إنشاء هذ

يوم  فعالية لمليون دوالر أمريكي في وسط مدينة هيوستن في الشهر الماضي ، كما تم إطالق أو 96تكلفتها  بلغتطوابق والتي 

 .المدرسةفي حتفال إلل والعروضالفعاليات في سلسلة من  االثنين

  .الحاضرينحشد مشجعة  أالنا برايت الطالبة  هتفت"وسط المدينة!  نحن هنا"

  .ضمن اإلطار الطالبي المدرسي للضيوف الفنية  عروض الطالبأفضل تقديم  تم  الفعالية خالل و

 مدرسة من  يجعلونوالهئية التعليمية س إن طالبنا " (HSPVAية)ثانومدير  (Scott Allen)وقال سكوت ألن 

(Kinder HSPVA ) أفضل وفي  في العالم اً ظأشعر بأنني األفضل ح الجميلة في العالم". "أفضل مدرسة ثانوية للفنون

 ."وظيفة في العالم

 مصمم مبنى فهذه أول المبنى الحالي. ومع ذلك  هذا ن قبلمبنيين مختلفي 1971التي تأسست في عام والمدرسة  لقد شغلت

 .الفنية الفريدة برامجاللتعزيز (HSPVA) خصيًصا لـ

رؤية من   من السهولة  بمكان " (HISDتة على المنطقة التنعليمية)المؤقالمشرفة (Grenita Lathan)وقالت جرينتا التهان 

 ."ولمدينتنا  التعليمية  تنامنطقو لطالبنا ." "هذا يوم خاصالفنانين الطالبكيف سيؤثر هذا المبنى الجميل المتطور على 

مقعد مع شرفة ومسارح ثانوية  800نوافذ زجاجية من طابقين ومسرح رئيسي يضم ب رائع مدخل رئيسيمن  المدرسة كونتت

من  موقفوواألداء  للتدريب ومكان واسع والموسيقى ومركز للياقة البدنية متعددة ومختبرات كتابة واستوديوهات للرقص

  طابقين تحت األرض للسيارات. 

هذا المرفق الجديد الرائع لن يكون " (HISDفي المنتطقةالتعليمية)التعليم رئيسة مجلس  (Diana Dávila)وقالت ديانا دافيال 

أتطلع إلى رؤية العديد من العروض الطالبية وأني  " السندات"مشروع  م المجتمع والناخبين الذين دعموادعلوال موجودًا اليوم 

 ."الرائعة 



-Rhonda Skillernو   Sue Deigaard : كل منالفعالية ا البارزة التي شاركت في هذتخبة وومن بين الشخصيات المن  

Jones  وWanda Adams  م في التعلي مجلسأعضاء(HISD)   وTerry Grier المشرف السابق على المنطقة التعليمية و 

Sylvia Garcia عضو الكونغرس األمريكي Ellen Cohenو Dwight Boykins  و  Jack Christieأعضاء مجلس 

 مدينة هيوستن.

 بشكل كبير هذا الدعم يتضح الفنانين الشباب." "هذه المدرسة لتطويردعم ألن مدينتنا تختار  للغاية ةدييجارد "أنا ممتن ت وقال

 ."وهو مبنى في حد ذاته عمل فنيهذا المبنى الجديد المدهش في 

بالمائة  80 قد نا يكوذوبهيناير كانون الثاني / 7فتتحت رسمياً فيأ  واحدة من ست مدارس ( Kinder HSPVAمدرسة)  تعتبر

   . قد إكتمل رنامج السنداتبمن 

وبناء المدارس في  2012السندات لعام  حول برنامج  األخبارللحصول على آخر وعلى تويتر  Build_HISD@للمتابعة  

 التعليمية.  ةالمنطقجميع أنحاء 

 


